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1 Inleiding 

1.1 Introductie 

 

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Trema Kinderopvang BV. Met behulp van dit 

beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de kinderen en 

medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij 

kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. 

Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2018. Om tot dit beleidsplan te komen zijn aan de hand van 

diverse thema’s gesprekken gevoerd met medewerkers. Centraal stond hierin of de huidige manier 

van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien 

noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering.  

 

Aukje Weidema is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Een beleid 

komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het 

beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, 

over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. 

Zo blijven we scherp op onze werkwijzen en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, 

zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet 

moet worden aangescherpt. 
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2 Missie en visie 

 

Actief veiligheidsbeleid 
 

Veiligheid is van essentieel belang voor kinderen en hun ouders in de kinderopvang. Wij leveren 

verscheidene inspanningen om de veiligheid maximaal te waarborgen. Toch kan het gebeuren dat er 

situaties of voorvallen ontstaan waaruit blijkt dat de veiligheid niet voldoende gegarandeerd is. Met 

een actief beleid proberen we de veiligheid te versterken. 

 
Missie 
 
Ons doel is om kinderen in de leeftijd van 10 weken tot en het einde van de basisschool een 
verantwoorde, sfeervolle opvoedingssituatie te bieden die bijdraagt aan hun verstandelijke, sociale en 
emotionele ontwikkeling en ontwikkeling van persoonlijke competities, waarden en normen.  
  

Het doel van het veiligheids- en gezondheidsbeleid van Trema Kinderopvang is het voorkomen van 

ernstige feiten. Kinderen die gebruikmaken van onze kinderopvang zitten in een ontwikkelingsfase 

waarin ze de wereld om zich heen aan het ontdekken zijn en leren door ervaren. Het ontdekken en 

leren kennen van deze wereld gaat soms letterlijk met vallen en opstaan.  

 

Visie 

Onze pedagogische visie is erop gericht dat we de kinderen zo zelfstandig mogelijk de (beschermde) 

wereld om hen heen willen laten ontdekken. De wereld om hen heen wordt in de loop der tijd steeds 

groter. In het begin kan dit de box zijn waar het kind in ligt en na de onderbouw van de basisschool 

kan het zijn dat het kind met toestemming van de ouder tijdens de BSO-opvang zich zelfstandig buiten 

het gebouw begeeft. 

De kinderopvang van Trema neemt bewust de verantwoordelijkheid op zich om op een positieve 

manier bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. We bieden een aanvulling op de opvoeding 

thuis. 
Het werken met deze pedagogische visie betekent dat een kind bij de kinderopvang blootgesteld 

wordt aan aanvaardbare risico’s. Deze aanvaardbare risico’s worden elke dag en tijd bepaald door de 

pedagogisch medewerkers van de groep binnen afgesproken kaders. 

 

Om ongewenste situaties en voorvallen te voorkomen wordt het beleid, de dagelijkse organisatie en 

de uitvoering daarvan door alle medewerkers geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Gezamenlijk 

dragen we de volledige verantwoordelijkheid over de opvang en de veiligheid van de kinderen tijdens 

de opvang. 

 

Aspecten van het veiligheidsbeleid 

De aspecten van het veiligheidsbeleid zijn: 

 

a. continue aandacht van de medewerkers voor een actief veiligheidsbeleid; 

b. huisregels veiligheid en gezondheid waarin uitgebreide werkinstructies opgenomen zijn 

c. hygiëne protocol 

d. inventarisatie van de risico’s verbonden aan inrichting en uitrusting van de locatie en de 

daaraan verbonden infrastructuur; 

e. proactieve begeleiding van de kinderen door de pedagogisch medewerkers; 

f. kinderen moeten zich houden aan veilig spelgedrag; worden aangesproken als de veiligheid in 

het geding komt. 



 
 

Eigenaar: 
teammanager 
KOV 

Versie: 
1.05 

Reikwijdte: 
KOV 0-13 jaar 

Procedure: 
Uitvoering beleid veiligheid 
en gezondheid 

Vaststellen: 
01-05-2018 

Herijken: 
31-12-2018 

Pagina’s:  
7/18 

     

g. ontruimingsplan. 

h. vier-ogen-principe 

Ad a: continue aandacht van de medewerkers voor een actief veiligheidsbeleid 

Alle pedagogisch medewerkers hebben continue aandacht voor hun verantwoordelijkheid en 

eventuele aansprakelijkheid in het realiseren van een veilige speelomgeving voor kinderen.  

 

Voorwaardenscheppend hiervoor zijn: 

- verantwoord plaatsingsbeleid; 

- groepsgrootte; 

- personeelsinzet; 

- goede registratie op elk moment van de dag van de aanwezige kinderen; 

- goede coördinatie tussen de dagelijkse leiding voor een professionele opvang; 

- juiste inzet van personeel zodat er specifieke aandacht en zorg geboden kan worden; 

- veilig aanbod van activiteiten. 

 

Ad b: We hebben huisregels veiligheid en gezondheid opgesteld.  

Dit zijn werkdocumenten waarin we de manier van veiligheid en gezondheid waarborgen hebben 

vastgelegd in instructies voor het personeel. Dit is ook een onderdeel van het inwerkprogramma.  

 

Ad c: We hebben een hygiëne protocol  

Dit zijn werkdocumenten waarin we de manier van omgaan van hygiëne hebben 

vastgelegd in instructies voor het personeel.  

 

Ad d: regelmatige inventarisatie van de risico’s verbonden aan inrichting en uitrusting van de locatie 

en de daaraan verbonden infrastructuur 

We stimuleren de medewerkers en ouders om alert te zijn op risico’s in de locaties. De verbeterpunten 

worden in het team besproken en er wordt een afweging gemaakt welke risico’s aanvaardbaar zijn. 

Voor de overige risico's wordt een plan van aanpak gemaakt. 

Risico’s die kunnen leiden tot zowel psychisch als fysiek blijvend letsel zijn onaanvaardbaar. 

Bij deze risico’s wordt de infrastructuur, de inrichting van de binnen- en buitenruimtes en het 

spelmateriaal onderzocht. 

 

Ad e: proactieve begeleiding door de pedagogisch medewerkers van de kinderen 

Pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen op een persoonlijke of groepsgerichte manier. De 

pedagogisch medewerker speelt permanent in op het spel van het kind of de groep. De pedagogisch 

medewerkers hebben een open actieve luisterhouding naar het kind toe en kunnen zo gepast 

reageren op de signalen die het kind geeft. Tijdens het vrije spel van de verschillende kinderen wordt 

er grote aandacht en alertheid van de pedagogisch medewerkers gevraagd. 

 

Ad f: kinderen moeten zich houden aan veilig spelgedrag 

We leren kinderen, ieder op zijn/haar niveau, aandacht te hebben voor veilig spelgedrag. Er worden 

afspraken gemaakt en er zijn regels waar kinderen van leren op welke manier ze met elkaar om 

moeten gaan. Daarbij worden kinderen erop gewezen door de groepsleiding en door elkaar welk 

spelgedrag risicovol kan zijn. We willen het bewustzijn van het nemen van veiligheidsrisico’s door 

kinderen vergroten. 

 

Ad g: ontruimingsplan 

Voor elke locatie is er een ontruimingsplan dat jaarlijks op meerdere manieren wordt geoefend om 

adequaat te kunnen optreden bij calamiteiten. Alle pedagogisch medewerkers zijn verplicht om 
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jaarlijks mee te doen aan de cursus kinder-EHBO. Daarnaast zijn er op elke locatie pedagogisch 

medewerkers die opgeleid zijn als bedrijfshulpverlener. 

 

Ad h: vier-ogen-principe 

Het vier-ogen-principe is erop gericht om de veiligheid in de kinderopvang te bevorderen, met name in 
de  kinderdagverblijven. Het vier-ogen-principe houdt in dat er alle openingsuren een volwassene 
moet kunnen meeluisteren of meekijken met de pedagogisch medewerker. Het is een wettelijke 
regeling waar wij graag aan voldoen in het belang van de kinderen. 
 
Trema Kinderopvang 
Alle kinderdagverblijven van Trema Kinderopvang zijn transparant gebouwd. Er zijn veel ramen en 
tussendeuren waardoor medewerkers op een groep en in de verschoonruimtes en of kindertoiletten 
zichtbaar zijn. Deuren staan open als het programma en de groep dat toelaat. 
 
Op een volle groep staan twee pedagogisch medewerkers ingepland. In de middagpauze en aan het 
einde van de dag kan het voorkomen dat er een kortere periode een medewerker alleen op de groep 
staat. Dit zijn de haal- en brengtijden waarin met regelmaat ouders in en uit lopen.  
Op verschillende locaties zijn de woensdagen en de vrijdagen minder bezet waardoor een langere tijd 
één pedagogisch medewerker ingezet is. Op deze momenten wordt er een stagiaire of een ander 
personeelslid van Trema ingezet. Denk hierbij aan de teammanager of iemand van het 
schoonmaakpersoneel. 
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3 Grote risico's  

3.1 Voorbeelden van grote risico’s 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie kunnen leiden tot 

ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s onderverdeeld in 

drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie hebben we 

maximaal 5 belangrijke risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die zijn of worden 

genomen om het risico tot het minimum te beperken.  

Mocht er alsnog een ernstig incident plaatsvinden dan volgen de medewerkers de werkinstructies die 

opgeslagen staan in het kwaliteitshandboek.  

 

Fysieke veiligheid 

Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s: 

- Vallen van hoogte 

- Verstikking.  

- Vergiftiging.  

- Verbranding.  

- Verdrinking.  

De maatregelen die genomen zijn om deze risico’s te beperken zijn omschreven in de huisregels 

veiligheid en gezondheid, deze zijn bijgevoegd als bijlage  

 

Sociale veiligheid 

Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s: 

- Grensoverschrijdend gedrag.  

- Kindermishandeling.  

- Vermissing.  

De maatregelen genomen zijn omschreven in de werkinstructie die zijn opgenomen in het 

handboekkwaliteit. Een kopie hiervan is bijgevoegd als bijlage. 

 

Gezondheid  

Ten aanzien van de grote risico’s gezondheid hebben we de risico’s gedefinieerd aan de hand van de 

RI gezondheid. De genomen maatregelen zijn beschreven in de werkinstructies Ziekte en ongevallen 

welke zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek. De betreffende werkinstructies zijn toegevoegd als 

bijlage. 
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4 Omgang met kleine risico's 

Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Hierbij willen we 

ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk speelgoed 

voorkomen. Maar met over bescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed. Daarom 

beschermen we de kinderen tegen onaanvaardbare risico’s. Een bult, een schaafwond of iets 

dergelijks kan gebeuren. Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan: 

• Het heeft een positieve invloed op fysieke gezondheid 

• Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen 

• Het vergroot sociale vaardigheden 

 

Daarom aanvaarden wij op onze opvang de risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen hebben voor 

de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig 

te houden moeten kinderen zich daarom tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan diverse 

afspraken. Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te gaan met spullen als speelgoed en 

gereedschap, dit om te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan.  

 

Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen zijn daarom goede 

afspraken met kinderen noodzakelijk. Voorbeelden van afspraken die met kinderen zijn gemaakt zijn 

het wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van een hand voor de mond tijdens niezen 

of hoesten.  

 

De exacte afspraken die zijn gemaakt met kinderen zijn terug te vinden in de huisregels veiligheid en 

gezondheid en het pedagogisch beleidsplan. De afspraken worden regelmatig met de kinderen 

besproken en herhaald. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een activiteit of spel, voorafgaand aan een 

verschoningsmoment of in periodes dat veel kinderen en medewerkers verkouden zijn. 
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5 Risico-inventarisatie 

In de periode 2011 tot 2016 hebben we de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. 

Aan de hand van deze inventarisatie hebben we de risico’s op onze locatie in kaart gebracht. De grote 

risico’s zijn reeds beschreven in hoofdstuk 3. De maatregelen zijn verwerkt in het pedagogisch 

beleidsplan de huisregels veiligheid en gezondheid en de werkinstructies welke zijn terug te vinden in 

het kwaliteitsboek.  

 

Per locatie worden de locatie gerelateerde risico’s in kaart gebracht en beschreven hoe wij hiermee 

om gaan. 
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6 Thema’s uitgelicht 

6.1 Grensoverschrijdend gedrag 

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op 

het welbevinden van het getroffen kind. Op onze locatie heeft dit thema dan ook onze bijzondere 

aandacht. We hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar 

te voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt: 

 Tijdens team overleggen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open 

cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken. 

 In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je met 

elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen wat wel 

en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is.  

 Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald 

gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op momenten dat dit 

nodig is. 

 

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen: 

 Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring). 

 We werken met een vier-ogen-beleid. 

 Medewerkers kennen het vier-ogen-beleid 

 Het vier-ogen-beleid wordt goed nageleefd. 

 Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier-ogen-beleid niet goed wordt 

nageleefd. 

 Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind 

mishandeld op de opvang. 

 Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander 

kind mishandeld op de opvang. 

 Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed. 

 Medewerkers kennen het protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed. 

6.2 Vier-ogen-principe 

 

Algemeen 

Het vierogenprincipe is erop gericht om de veiligheid in de kinderopvang te bevorderen, met name in 

de hele dagopvang. Het vierogenprincipe houdt in dat er alle openingsuren een volwassene moet 

kunnen meeluisteren of meekijken met de pedagogisch medewerker. Het is een wettelijke regeling 

waar wij graag aan voldoen in het belang van de kinderen. 

 

Trema Kinderopvang 

Alle locaties zijn transparant gebouwd. Er zijn veel ramen en tussendeuren waardoor medewerkers op 

een groep en in de verschoonruimtes en of kindertoiletten zichtbaar zijn. Deuren staan open als het 

programma en de groep dat toelaat. 

 

Op een volle groep staan twee pedagogisch medewerkers ingepland. In de middagpauze en aan het 

einde van de dag kan het voorkomen dat er een kortere periode een medewerker alleen op de groep 

staat. Dit zijn de haal- en brengtijden waarin met regelmaat ouders in en uit lopen.  

Op verschillende locaties zijn de woensdagen en de vrijdagen minder bezet waardoor een langere tijd 

één pedagogisch medewerker ingezet is. Op deze momenten wordt er een stagiaire of een ander 

personeelslid van Trema ingezet. Denk hierbij aan de teammanager of iemand van het 

schoonmaakpersoneel. 

 



 
 

Eigenaar: 
teammanager 
KOV 

Versie: 
1.05 

Reikwijdte: 
KOV 0-13 jaar 

Procedure: 
Uitvoering beleid veiligheid 
en gezondheid 

Vaststellen: 
01-05-2018 

Herijken: 
31-12-2018 

Pagina’s:  
13/18 

     

Trema kinderopvang is van mening dat het pedagogisch beleid, bijvoorbeeld de redenen om met een 

bepaalde groep kinderen apart te gaan buitenspelen of extra activiteiten te gaan doen omdat het ten 

goede komt aan de ontwikkeling van de kinderen niet door deze regel belemmerd mag worden. 

 

Ondersteunende afspraken m.b.t. Het vierogenprincipe. 

 Medewerkers worden zorgvuldig geselecteerd bij een sollicitatieprocedure. Voorafgaand aan 

het in dienst treden, overlegt de medewerker een Verklaring omtrent gedrag. Daarna volgt er 

een continue screening. 

 

 Medewerkers spreken elkaar aan op gedrag, op alle gebieden en spreken zo nodig hierover 

met hun leidinggevende als er onvoldoende gehoor gegeven wordt aan de feedback. Er is een 

professioneel en open werkklimaat. 

 

 Per locatie kan de situatie iets verschillen. De teammanager is verantwoordelijk om een juiste 

oplossing aan te dragen voor die momenten. 

 

 In de pauzes worden groepen samengevoegd of wanneer dit niet wenselijk is voor de 

kinderen uit de groep blijven deuren open en loopt men vrij bij elkaar binnen. 

 

 In de slaapkamers staat continue de babyfoon aan waardoor er altijd oren meeluisteren. 

 

 Aan het einde van de dag kan het zo zijn dat er maar één beroepskracht aanwezig is. Omdat 

de ouders tijdens de haal- en brengtijden continue in en uit lopen, waarborgen de ouders het 

vierogenprincipe. 

 

 De teammanager loopt op onregelmatige niet geplande tijden de locaties binnen en is extra 

alert op niet verantwoord pedagogisch handelen. 

 

 Stagiaires worden bewust ingepland op de dagen dat er langere tijd een pedagogisch 

medewerker ingepland staat. De teammanager wordt op de hoogte gesteld van de 

afwezigheid van een stagiaire zodat er een oplossing bedacht wordt voor de betreffende dag. 

6.3 Achterwachtregeling 

Wanneer er één medewerkers op locatie aanwezig is wordt er nooit afgeweken van de juiste leidster-

kindratio. Als er, in een uitzonderlijke situaties, maar één medewerker aanwezig is en is geen andere 

volwassene op de locatie, moet de achterwachtregeling worden toegepast. De leidster-kindratio is in 

deze gevallen altijd goed. In geval van calamiteiten een achterwacht beschikbaar is die binnen vijftien 

minuten aanwezig kan zijn op de opvanglocatie. De (actieve) achterwacht is telefonisch bereikbaar 

tijdens de opvangtijden. 

 

Handelen in situaties dat je een achterwacht nodig hebt. 
 

 Door onderbezetting op een groep of de locatie kan het voorkomen dat je alleen met een groep 
kinderen bent. Op die momenten moet het altijd zo kunnen zijn dat je hulp op afstand kan 
oproepen.  

 

 Binnen de kantoortijden van 09.00  – 17:00 uur is de receptie van Trema de achterwacht.  
Te bereiken via het algemene  telefoonnummer:   0183 408444 receptie 
         0183 408446 teammanagers
         

 Buiten kantoortijden is de dichtstbijzijnde locatie achterwacht. 

bso en peuteropvang  

Sleeuwijk   ↔   1
e
 kdv Rijksstraatweg     0183 441226  

0183 303775   2
e  

babyopv. Tienhont  0183 745390  

     3
e
 kdv Hasselmanstraat  0183 745207                           
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bso Vlechtwerk  ↔ kdv/bso Richter             0183 504650 / 06 13959783  

Sleeuwijk   2
e  

kdv  Hasselmanstraat            0183 745207                           

06 18479792   3
e
 kdv Rijksstraatweg      0183 441226 

 

bso Hasselmanstraat ↔  kdv Hasselmanstraat   0183 745207                           

Nieuwendijk   2
e  

kdv Richter     0183 504650/06 13959783     

06 48276217    3
e
 kdv Rijksstraatweg        0183 441226 

 

bso P. Lipsplantsoen   ↔  kdv P. Lipsplantsoen            0162 403944         

Hank    2
e  

kdv Hasselmanstraat  0183 745207                          

 0162 403944         3
e
 kdv Fiësta                 0162 511046 

 

bso Rembrandtlaan ↔  kdv Rembrandtlaan        0162 511046     

 R ’veer    2
e  

kdv P. Lipsplantsoen  0162 403944   

 0162 511046   3
e
 kdv Hasselmanstraat  0183 745207                           

 

bso Elisabethstraat  ↔  bso/ kdv Rembrandtlaan        0162 511046          

G’berg    2
e  

kdv Hasselmanstraat  0183 745207                           

06 23031026   3
e
 bso Hasselmanstraat  06 48276217 

 

bso Bachplein  ↔ bso/kdv Rembrandtlaan  0162 511046  

R ’veer    2
e
 bso Elisabethstraat             06 23031026         

06 83520794   3
e
 kdv Hasselmanstraat  0183 745207                           

 

 De overblijvende collega’s op de helpende locatie stelt per ommegaande de teammanager op de 
hoogte via het mobiele nummer. Bij g.g.h. wordt de voicemail ingesproken. 

 

 Op de dagen dat er bij de achterwachtlocatie maar één medewerker aanwezig is wordt door deze 
achterwachtlocatie, direct contact opgenomen met een teammanager die aan het werk is. 

 

 Wordt je gebeld door een van de ouders van een locatie dat er niemand op locatie aanwezig is 
neem dan op de werkdagen van de teammanager  telefonisch contact op. Noteer het 
telefoonnummer van de ouder. 

        werk  privé 

Joke van der Meer woensdag geen werkdag  06 30980440 0633796650 

Els Kant  maandag, dinsdag en donderdag 06 23365473 0655011813 

Marsja Hanstede maandag-, woensdag- en donderdagmorgen  0683527745 

 

 Bij ernstige situaties wordt de teammanager of directeur bestuurder op de hoogte gesteld. 
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7 EHBO regeling 

Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als gevolg van een 

ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten 

voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Alle medewerkers krijgen een basis opleiding 

kinder_EHBO, hiervoor word jaarlijks nascholing gegeven. Daarnaast zijn alle medewerkers met een 

BHV opleiding geschoold en gecertificeerd volgens de richtlijnen van NIBHV voor kinder EHBO. 

De lijst met gecertificeerde medewerkers is terug te vinden in het kindplanningsprogramma.  
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8 Beleidscyclus  

8.1 Beleidscyclus 

Onze beleidscyclus starten we met diverse beleidsstukken procedures en werk instructies beschreven 

in ons kwaliteitsboek voorgekomen uit uitgebreide risico-inventarisatie.  

In overleg wordt bepaald welke medewerkers over specifieke onderwerpen een QuickScan gaan 

uitvoeren gedurende en gedurende welke periode hieraan wordt gewerkt. Zo is het hele team 

betrokken bij de inventarisatie. Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie maken we een 

actieplan en een jaarplan op. De voortgang van beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens 

teamoverleggen. Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 

bijgesteld. 

8.2 Plan van aanpak 

8.2.1 Welke maatregelen worden genomen en hoe worden ze geëvalueerd? 

 

De procedures en werk instructies beschreven in het kwaliteitsboek worden jaarlijks herzien en aan de 

huidige richtlijnen aangepast. De uitkomsten van de QuickScan zullen een leidraad vormen voor de 

aanpassingen. 
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9 Communicatie en afstemming intern en extern  

Intern en extern betrokkenen (pedagogisch medewerkers, pedagogisch medewerkers in 

opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders) 

 

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of 

bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Wanneer een nieuwe medewerker op de 

locatie komt werken zorgen we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra opleiding en instructies. Zodanig dat deze 

persoon in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is.  

 

Tijdens team overleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een vast 

agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Medewerkers 

worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar. 

 

Via de  nieuwsbrief en via de oudercommissie berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien 

van veiligheid en gezondheid. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk ter plekke 

beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is, wordt deze tevens in de 

nieuwsbrief opgenomen. 
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10 Ondersteuning en melding van klachten 

Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van 

veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een klacht heeft. We 

staan open voor feedback, en bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker of ouder zelf 

om tot een oplossing te komen.  

 

Indien we er met de medewerker of ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan de medewerker of 

ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en in het uiterste geval met de 

Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie hierover kan de ouder vinden op de website 

www.trema.org 


